
 

 

UCHWAŁA NR XIX/105/19 

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI 

z dnia 11 lipca 2019 r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Bogatynia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 52 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z póź. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego, 

obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, 

realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, określają statuty przedszkola i szkoły. 

§ 2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w innym czasie niż opisanym w § 1 jest odpłatne dla dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat. 

§ 3. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Miesięczną opłatę za świadczenia ustala się mnożąc kwotę stawki godzinowej przez zadeklarowaną 

liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) z góry w terminie 

do 15 dnia danego miesiąca. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu 

zadań oświatowych. 

5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

§ 4. Nie pobiera się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego od rodziców (opiekunów 

prawnych) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 
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§ 6. Traci moc uchwała nr XX/198/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie 

opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy 

Bogatynia oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki w tych placówkach oraz uchwała 

nr L/423/2017 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy 

Bogatynia oraz ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych placówkach. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni: 

A. Oliasz 
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